
Dietetyka



Dieta

δίαιτα (diaita – „styl życia”). 

Początkowo miała znaczenie o wiele szersze odnoszące się do stylu życia, sposobu 

myślenia – nie zaś wyłącznie stylu odżywiania.



50-60% 
Węglowodany

10-15%

Białka

20-35%

tłuszcze

limanowska.fitdietetyk.pl







Ostrożnie ze skrajnymi poglądami

Zdrowy 
rozsądek

Złoty 
środek

Indywidualne 
potrzeby



„Wszystko jest trucizną 

i nic nie jest trucizną, 

bo tylko dawka czyni 

truciznę.”

Paracelsus



Źródła energii

 WĘGLOWODANY

 TŁUSZCZE 

 BIAŁKA

 ALKOHOL



Energia
Kaloria - ilość ciepła, która potrzebna jest do podgrzania 

pod ciśnieniem 1 atmosfery 1 g czystej chemicznie wody o 

1 °C od temperatury 14,5 do 15,5 °C.

1 cal = 4,1855 J

1g białka 
=

4 kcal

1g 
węglowodanów

= 
4 kcal

1g alkoholu 
=

7 kcal

1g tłuszczu 
=

9 kcal



Białko

 Wpływa na wzrost i rozwój organizmu:

 Uzupełniania naturalne ubytki - naprawia tkanki

 Przyspieszaj gojenie się ran

 Reguluje procesy przemiany materii,

 Bierze udział w procesach obronnych organizmu

 Reguluje procesy życiowe – buduje hormony, przeciwciała

 Reguluje gospodarkę wodną organizmu

 Transportuje żelazo

 Bierze udział w krzepnięciu krwi

Źródła: mięso, ryby, jaja, nabiał, strączki?



 Podczas intensywnej pracy mięśni dochodzi do nasilonego 

katabolizmu białek strukturalnych, enzymatycznych i 

transportowych, co wymaga zwiększonej podaży białka w diecie 

nawet do 2,2 g/kg masy ciała, w zależności od rodzaju 

wykonywanego treningu.

 Zwiększone spożycie białka zalecane jest zwłaszcza w dyscyplinach 

siłowych. 

 Organizm przeciętnego człowieka traci bezpowrotnie około 30 

gram białka każdego dnia (rozpadowi ulega nawet 200-300 gram 

ale reszta jest resyntezowana z pożywienia).

 U aktywnych sportowców ilość ta jest nawet 2-krotnie większa 

dlatego bardzo ważna rolę odgrywa odpowiednie uzupełnianie 

powstałych w diecie braków.



 Dłuższe przerwy między posiłkami lub 

kilkunastogodzinne poszczenie uwrażliwia organizm 

na białko i zwiększa jego właściwości anaboliczne 

większe 
spożycie białka

większa 
termogeneza
poposiłkowa

większe 
obciążenie 
organizmu –

nerki i wątroba



Norma zalecanego dziennego 

spożycia białka

zależy od rodzaju dyscypliny sportowej, 

intensywności treningu oraz masy ciała. 

Dyscypliny 
wytrzymałościowe

• 1,2 –1,4g na 1 kg masy ciała 
(np. kolarstwo, aerobik) 

Dyscypliny 
wytrzymałościowo-

siłowe

• 1,6 –1,8g na 1 kg masy ciała 
(np. pływanie, gry zespołowe)

Dyscypliny 
szybkościowo-

siłowe 

• 2,0-2,2 na 1 kg masy ciała 
(np. kulturystyka)



BV – wartość biologiczna

Jednym ze wskaźników powszechnie wykorzystywanym przy ocenie 

wartości odżywczej białek jest współczynnik wartości biologicznej 

(BV), który określa zdolność wykorzystania białka przez organizm. 

Wśród odżywek najwyższy wskaźnik BV = 159 posiadają izolaty

białek serwatkowych. 

W przypadku koncentratów - BV wynosi 104, albuminy jaja jest 

bliski 100, natomiast w przypadku białek kazeinowych oscyluje w 

granicach 77. 

Najniższy wskaźnik BV mają izolaty białek sojowych. 

BV mleka i sera białego=93, ryby= 76, wołowina i drób=75. 

Białka o najwyższym współczynniku BV cechują się nie tylko 

najwyższą wartością odżywczą, ale także są najszybciej 

przyswajane przez organizm.



Aminokwasy endo- i egzogenne

 Aminokwasy endogenne to takie, które organizm 

potrafi sam syntezować. 

 Aminokwasy egzogenne to te, których organizm 

nie potrafi sam wytwarzać. Muszą być więc 

podawane z pokarmem. Dodatkowo, żeby 

proces syntezy białek ustrojowych zachodził 

sprawnie –powinny być przyjmowane w 

odpowiednich proporcjach.





WAO - AMINOKWAS OGRANICZAJĄCY

 Aminokwas, którego jest wyraźniej mniej względem wzorca 

nazywa się „ograniczającym”, ponieważ ogranicza on 

wykorzystanie innych aminokwasów na cele budulcowe. 

 I tak, jeżeli w danym białku lub całym posiłku znajduje się tylko 

60% leucyny w porównaniu z białkiem wzorcowym, to tylko 60% 

aminokwasów zostanie zużytkowanych na cele budulcowe. 

Wartość odżywcza takiego białka czy też –posiłku wynosi więc 

jedynie 60%... W kontekście wartości WAO najwyżej ocenia się 

białka pochodzenia zwierzęcego, przede wszystkim proteiny jaja i 

mleka.



Okno anaboliczne

 Trwa około 2-3 h po wysiłku, jednak najważniejsze jest pierwsze 60 minut. 

 Jest to moment, w którym ustrój najefektywniej wykorzystuje dostarczone mu 

składniki odżywcze zarówno do regeneracji, jak też budowania tkanek.

 Ładowanie glikogenu trwa jednak dłużej. Zasoby stracone podczas ćwiczeń mogą 

uzupełniać się nawet do 24h. 



WĘGLOWODANY

 Są głównym źródłem energii 

 Pod względem wagowym zajmują najważniejszą pozycję w naszym żywieniu

 Najważniejsze źródło energii potrzebne do pracy mięśniowej

 Regulują apetyt, regulują metabolizm

 Ich nadmiar ulega zamianie w tłuszcz

 Błonnik pokarmowy pobudza perystaltykę, jest podłożem dla rozwoju 

mikroflory, obniża poziom cholesterolu, ogranicza wchłanianie toksycznych 

związków z pożywieniem 

Źródła węglowodanów: produkty zbożowe (chleb, makaron, ryż, 

kasze),warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych, wyroby cukiernicze, 

słodycze



 Są one magazynowane w mięśniach i wątrobie pod postacią glikogenu.

 węglowodany są konieczne do prawidłowego przebiegu przemian 

biochemicznych w ustroju, m.in. przemian kwasów tłuszczowych i 

aminokwasów. 

 powinny dostarczać nawet do 65% E

 mogą być wykorzystane w warunkach anaerobowych (beztlenowych) i 

aerobowych (tlenowych) 



Typ ćwiczeń Główny szlak

Zużywane 

najważniejsze zasoby 

energetyczne

< 6 sekund (max zrywy) ATP-PC ATP i PC

<30 sekund (bardzo 

intensywne)
ATP-PC, beztlenowy ATP i PC, glikogen  mięśni

<15 minut (bardzo intensywny) Beztlenowy, tlenowy glikogen mięśniowy

15 – 30 minut (umiarkowanie 

duże)
tlenowy

glikogen mięśniowy, tkanka 

tłuszczowa

60 – 90 minut (umiarkowanie 

duże)
tlenowy

glikogen mięśniowy, glikogen w 

wątrobie, glukoza we krwi, 

tłuszcz śródmięśniowy, tkanka 

tłuszczowa

> 90 minut (umiarkowane) tlenowy jak wyżej



Długotrwałą pracę w sporcie warunkuje wyjściowy poziom glikogenu w 
wątrobie i mięśniach

Zapasy glikogenu u osoby 

nieaktywnej wynoszą 

około 300g, 

u sportowców wartość ta 

może sięgać 600g, 

a jego rezerwy zależą od:

 Intensywności wysiłków

 Czasu trwania obciążenia treningowego

 Rodzaju wykonywanego treningu

 Ilości i jakości dostarczanych węglowodanów



Ładowanie glikogenu

Kilka dni przed zawodami sportowcy powinni regulować swoją dietę i trening 

próbując maksymalnie zwiększyć zasoby glikogenu w mięśniach

Stosuje się intensywny trening przez 5-6 dni przed zawodami 

z jednoczesnym ograniczeniem spożycia węglowodanów, 

a następnie, na 2-3 doby zmniejsza obciążenie treningowe 

i spożywa wysokowęglowodanowe posiłki.

Spowoduje to wzrost zasobów glikogenu



Ładowanie węglowodanów

 W ujęciu sportowym ładowanie glikogenu to 

proces wykorzystywany przed startami, mający na 

celu zgromadzenie większych ilości glikogenu w 

organizmie wymuszając tzw. superkompensację. 



Węglowodany wchłanianie

 W ciągu 1h możemy wchłonąć około:

 60g glukozy

 20g fruktozy



Superkompensacja

 W warunkach normy mięśnie mieszczą 80-90 mmoli

glikogenu/kg, ładowanie glikogenu wykonane 

prawidłowo pozwala zwiększyć tę ilość do 180-220 

mmoli/kg



Superkompensacja – na co zwrócić 

uwagę?
 Zawartość fruktozy

 Forma płynna, półpłynna

 Stosunek BTW: 1:1:8

 Dozwolone substancje słodzące: miód, syrop z agawy, 

stewia

 Woda! Potęguje działanie węgli i pomaga wchłonąć

 Dodatek elektrolitów

 Suplementacja: insulinomimetyki, B- complex, Kreatyna -

może zwiększyć możliwość załadowania glikogenu o ok 10%



Owoce po treningu

 Dojrzały banan w 100 g ma ok. 15,6 g węglowodanów, w 

czym ok. 4,2 g glukozy, 2,7 g fruktozy oraz 7,2 g 

sacharozy. Natomiast banan, którego najczęściej widzimy 

w sklepach, jest na wpół dojrzały, a stosunek glukozy do 

fruktozy w nim wynosi 1:1. 

 Owoce z przewagą glukozy: banan, winogrona, suszona 

morela, suszona śliwka, daktyle i kiwi. 

 Owoce z przewagą fruktozy charakteryzuje się gruszka, 

jabłko, jeżyny i mango. 

 U reszty owoców stosunek

tych cukrów wynosi blisko 1:1.



Fruktoza po treningu

 Fruktoza, w połączeniu z glukozą przyśpiesza rekuperacje 

glikogenu 

 Organizm w pierwszej kolejności będzie dążył do 

uzupełnienia glikogenu wątrobowego fruktozą, dzięki temu 

że ta posiada inny szlak metaboliczny i jest konwertowana 

głównie w glikogen wątrobowy

 Pozwoli to na lepsze wykorzystanie glukozy do uzupełnienia 

glikogenu mięśniowego

 Badania pokazują jednak, że najskuteczniej sprawdza się 

połączenie glukozy z sacharozą – czyli disacharydem

składającym się z połączonej glukozy z fruktozą w stosunku 

1:1. 

Stosunek glukozy do fruktozy w posiłku potreningowym

powinien wynosić 2:1, a nawet do 4:1. Optymalnie 3:1 na 

korzyść glukozy.



Zalecenia dotyczące odżywiania okołotreningowego w 

treningach wytrzymałościowych

Czas Cel Charakterystyka

Wieczór

poprzedzający wysiłek

Utrzymanie maksymalnego

poziomu glikogenu mięśniowego 

i nawodnienia

• Wysoka podaż płynów

• Posiłki bogate w węglowodany o 

niskim IG

• Umiarkowana lub niska podaż 

błonnika i tłuszczy

2-4 h przed wysiłkiem Utrzymanie maksymalnego 

poziomu glikogenu mięśniowego 

i nawodnienia, zaspokojenie 

głodu, stabilizacja poziomu 

glukozy we krwi

• 400-600 ml płynu

• 20-30g białek

• 1-2g węglowodanów/mg mc

• Posiłki lekkostrawne, 

niskotłuszczowe, 

wysokowęglowodanowe, znane, 

niskobiałkowe, niskobłonnikowe)



Zalecenia dotyczące odżywiania okołotreningowego

w treningach wytrzymałościowych 2.

Czas Cel Charakterystyka

1 h przed wysiłkiem Utrzymanie nawodnienia i 

poziomu glukozy we krwi

• 150-350 ml wody

• 1g węglowodanów/kg mc

15-30 min przed 

wysiłkiem fizycznym

Utrzymanie nawodnienia i 

poziomu glukozy we krwi

• 150-200 ml płynu

• Przed dłuższym wysiłkiem 20-50g 

węglowodanów, najlepiej w postaci 

płynnej

W trakcie wysiłku Utrzymanie poziomu glukozy we 

krwi i zrównoważenie utraty 

płynów

• 150-200 ml płynu (wody) – przy 

wysiłkach do 60 minut

• 150-300 ml płynu (wody) i 20g 

węglowodanów o wysokim IG co 20 

minut – przy wysiłkach powyżej 1h



Zalecenia dotyczące odżywiania okołotreningowego

w treningach wytrzymałościowych 3.

Czas Cel Charakterystyka

Do 30 minut po 

wysiłku

Uzupełnienie strat glikogenu, 

przywrócenie utraconej ilości 

płynów 

• 500 ml płynów (wody) 

• Węglowodany o wysokim IG w ilości

około 1g/kg mc

1-2 godziny po wysiłku 

fizycznym

Zapewnienie odpowiedniej 

regeneracji, odpowiednia podaż 

białek, węglowodanów, a także  

makro- i mikroskładników 

utraconych podczas wysiłku

• Uzupełnienie płynów w zależności od 

stanu odwodnienia 

• Węglowodany o niskim IG

• Białko w ilości ok. 15-25g 

• Pełnowartościowe posiłki 



Węglowodany podczas wysiłku

Odżywianie w trakcie intensywnego 
i długotrwałego wysiłku szczególnie tym 

o charakterze wytrzymałościowym 
powinno spełniać trzy warunki:

1. Dostarczać organizmowi energię

2. Zabezpieczyć przed nagłym spadkiem stężenia 
glukozy (cukru) we krwi

3. Pozwolić odpowiednio wykorzystywać zapasy 
glikogenu w mięśniach



Działanie węglowodanów

Cukry spożywane podczas wysiłku wytrzymałościowego zaczynają być zużywane przez organizm po 
30 minutach od chwili ich przyjęcia

Maksymalna skuteczność węglowodanów jest rejestrowana po 2h

stąd najlepiej brać je również w początkowej fazie wysiłku

Zapobieganie stratom cukrów daje dużo lepsze 
wyniki niż przyjmowanie ich dopiero wtedy gdy 

pojawią się pierwsze oznaki niedoboru!

Działanie węglowodanów można wzmocnić dzięki 

spożywaniu wody podczas treningu

Wzbogacenie przekąski w białko w proporcji 4:1 (W:B) wspomaga odbudowę glikogenu i pomaga 
chronić układ mięśniowy



Węglowodany podczas wysiłku

mięśnie 
oszczędzają 
zgromadzony 

glikogen i 
wolniej się 

męczą

większa 
zdolność 
mięśni do 

wykorzystywa
nia cukrów z 

krwi

Odpowiednie 
stężenie 

glukozy we 
krwi 

45g 
węglowodanów/1h
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2 garście rodzynek

2 małe banany

2 garście suszonych bananów

Porcja żelu węglowodanowego

2 łyżki miodu

2 szklanki ugotowanego ryżu



Indeks glikemiczny (IG)

 klasyfikuje produkty żywnościowe na podstawie ich wpływu na 

poziom glukozy we krwi po ich spożyciu (glikemia poposiłkowa)

 jest definiowany jako średni, procentowy 

wzrost stężenia glukozy we krwi po spożyciu porcji produktu 

zawierającej 50 gramów węglowodanów  w odniesieniu do spożycia 

50 gramów cukru prostego – glukozy, czyli podstawę skali (100%).
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IG

Zdrowie

Wysiłek fizyczny



Co wpływa na IG posiłków i produktów

Ilość i rodzaj cukru
Rozgotowanie
Rozdrabnianie
Przetworzenie i oczyszczenie 
produktów
Dojrzałość (owoce)

Zawartość błonnika
Obecność białek i tłuszczy
Schłodzenie potraw skrobiowych 
oraz skrócenie czasu gotowania





Jakie węglowodany, kiedy i ile?

przed 

ćwiczeniami

podczas 

ćwiczeń >60 min

po 

ćwiczeniach

między 

treningami

Ile 2,5g/kg mc 30-60g/godz. 1g/kg mc
5-10g/kg mc lub 

do 60% energii

Kiedy 2-4 godz. przed
po 30 min, potem w 

regularnych odstępach

do 2 godz., 

potem co 2 godz.

4-6 

posiłków/przekąsek

IG niski wysoki wysoki i niski niski

Przykłady
Kasza gryczana, 

żytnie pieczywo

500-1000ml napoju 

izotonicznego, 

rozcieńczonego soku 

owocowego,

baton energetyczny i 

woda

Ryż z owocami

Kasze z owocami, 

koktajle owocowe z 

dodatkiem MCT, białka



Indeks glikemiczny vs. Ładunek glikemiczny

Arbuz, zwykły chleb i żytni chleb razowy: 

ładunek glikemiczny dla 100 g każdego z tych produktów:

arbuz, IG = 72, węglowodany = 3,2 g

chleb zwykły, IG = 69, węglowodany = 57 g

chleb razowy, IG = 47, węglowodany = 41,5 g

Ładunek glikemiczny wynosi więc:

arbuz: 72 x 3,2/100 = 2,30

chleb zwykły: 69 x 57/100 = 39,33

chleb razowy: 47 x 41,5/100 = 19,50

O czym mówi nam powyższy przykład?

Po pierwsze, doskonale widać, że nawet produkty o zbliżonym indeksie glikemicznym

(arbuz IG = 72, chleb zwykły IG = 69) mogą nieść diametralnie różne ładunki 

glikemiczne (arbuz = 2,30; chleb = 39,33), co ma ogromny wpływ na poziom cukru 

we krwi. Dzieje się tak dlatego, że produkty różnią się ilością zawartych w nich 

węglowodanów.





Podział węglowodanów

p
ro

st
e • (szybko przyswajalne np. 

glukoza, fruktoza, galaktoza)

• To związki szybko rozkładane w 
ustach i żołądku. 

• W krótkim czasie następuje 
szybki wzrost poziomu cukru 
we krwi.

• Prowadzi to do produkcji dużej 
ilości insuliny i 
natychmiastowej zamiany 
węglowodanów w tłuszcz. 

• Szybki wzrost poziomu cukru 
oznacza także szybki jej 
spadek.

• Cukry proste tylko chwilowo 
poprawiają nastrój, a 
następnie powodują zmęczenie 
i głód

z
ło

ż
o
n
e • wolno przyswajalne przez 

nasz organizm, np. 
sacharoza, maltoza, skrobia)

• To związki długo trawione, 
zatem dostarczają energii 
powoli, przez długi czas

• Nie powodują szybkiego 
wyrzutu insuliny do krwi

• Należy pamiętać, że 
produkty pełnoziarniste 
zawierają: błonnik (reguluje 
pracę przewodu 
pokarmowego)

• Witaminy z grupy B

• Składniki mineralne



Błonnik pokarmowy

Zwany również włóknem pokarmowym, to węglowodany nieprzyswajalne, nieulegające 
trawieniu w przewodzie pokarmowym człowieka 

Jest on bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego:

 Zwiększenie objętości pożywienia poprzez wiązanie wody co powoduje uczucie 
sytości

 Pobudzanie ukrwienie jelit

 Zwiększanie wydzielania soków trawiennych

 Poprzez drażnienie ścian jelita grubego wpływa na jego perystaltykę 

 Ochrona przed zaparciami i chorobami przewodu pokarmowego

 Działanie prebiotyczne, przyczynia się do rozwoju korzystnych bakterii w jelitach 

 Ograniczenie wchłaniania toksyn 

 Nadmiar jest niekorzystny gdyż wiąże się z nadmiernym wydzielaniem kwasu 
żołądkowego, ograniczeniem wchłaniania białka i składników mineralnych i witamin 

 Może powodować nieprzyjemne problemy jelitowe jak biegunka czy wzdęcia 



Śniadania BT

Śniadanie BT (białkowo-tłuszczowe) z niewielką ilością 
węglowodanów (LC-low carb) to nie tylko sytość na kilka godzin, ale 
przede wszystkim zbawienie dla gospodarki hormonalnej z rana:

1. nie podbijamy insuliny, która hamuje spalanie tkanki 
tłuszczowej, oraz powoduje gwałtowne spadki glukozy we krwi, co 
skutkuje sennością, apatią oraz napadami głodu

2. nie hamujemy hormonu wzrostu odpowiedzialnego za wzrost 
masy mięśniowej oraz spalanie tkanki tłuszczowej

3. pozwalamy działać glukagonowi odpowiedzialnemu za 
utylizowanie zapasów energetycznych

4. nie podwyższamy hormonu stresu, który spowalnia metabolizm i 
negatywnie wpływa na insulinowrażliwość

5. stanowi dobre rozwiązanie dla osób, które po wstaniu wykonują 
trening aerobowy



Na czym komponować śniadania BT?

 jajkach

 rybach (np makrela, łosoś, pstrąg, tuńczyk)

 mięsach (drób, wołowina, wieprzowina, np. kabanosy, boczek, 

frankfurterki, szynka parmeńska, dobrej jakości wędliny)

 z owoców na pewno awokado i kokos, ewentualnie niewielki dodatek 

borówek czy malin, truskawek

 oleje –głównie kokosowy i oliwa

 mąka kokosowa i orzechowe (omlety, placki)

 mleko kokosowe lub migdałowe

 orzechy i pestki, nasiona chia, masła orzechowe

 warzywa.



Dlaczego warto jeść 

węglowodany złożone na noc?

Wiele osób w ostatnim posiłku dnia spożywa tylko białko i tłuszcze, w 

ogóle nie uwzględniając węglowodanów. Tłumaczą to tym że składnik 

ten odłoży się w tkance tłuszczowej z powodu wolniejszego 

metabolizmu wieczorem. Ale czy to prawda?



Co dać mogą węglowodany złożone na kolację?

1. Zwiększają poziom leptyny gdyż jej rytm dobowo wydzielniczy przypada właśnie 

na wieczór i noc. Im więcej leptyny tym lepsze spalanie tkanki tłuszczowej.

2. Regulują pracę tarczycy, gdyż ten właśnie narząd wydziela hormony do 

krwioobiegu w godzinach nocnych, tarczyca i hormon T3 odpowiadają za tempo 

metabolizmu.

3. Węglowodany złożone hamują katabolizm białek mięśniowych.



4. Polepszają jakość snu. 

 Trawienie węglowodanów oraz insulina doprowadza do lepszego 

przedostawania się tryptofanu przez barierę krew-mózg. Tryptofan 

potrzebuje węglowodanów, które przetransportują go do właściwego miejsca –

mózgu.

 Tryptofan to prekursor serotoniny- tzw. hormonu szczęścia. Serotonina jest 

substratem melatoniny. Wysoki poziom melatoniny zapewnia spokojny sen 

(=regeneracja kluczem do sukcesu!).



Ładowanie węglowodanów

Systemy mające na celu manewrowanie 

spożycia węglowodanów tak, by 

maksymalnie wykorzystać je w celu 

zbudowania zasobów glikogenu. 



Tłuszcze

 Wysokoenergetyczne źródło energii 

 Są gromadzone w organizmie jako zapasowe źródło energii

 Ułatwiają odczuwanie smaku i przełykanie pokarmu

 Hamują skurcze żołądka i wydzielanie soku żołądkowego

 Są budulcem błon komórkowych

 Chronią przed utratą ciepła jako tłuszcz podskórny

 Stabilizują narządy jako tłuszcz okołonarządowy

 Są źródłem nnkt (niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega -3 i -6) 
potrzebnych do prawidłowej budowy i pracy mózgu. Wpływają także na stan skóry 
i włosów

 Są nośnikiem witamin a, d, e, k, które rozpuszczają się w tłuszczach

 Są źródłem cholesterolu-składnika błon komórkowych, prekursora witaminy d oraz 
hormonów sterydowych

Źródła kwasów tłuszczowych: oleje, oliwa z oliwek, masło, smalec, tłuste mięso, ryby, 
jaja, wyroby cukiernicze, słodycze 

Źródła nnkt: oleje, orzechy, ryby



 Tłuszcze ze względu na swoja budowę 

chemiczną potrzebują więcej czasu na 

trawienie i pełne wchłonięcie przez organizm 

dlatego nie jest wskazane przyjmowanie ich 

dużych ilości bezpośrednio przed jak i po 

treningu (uczucie sytości utrudnia wykonywanie 

aktywności fizycznej natomiast po treningu 

spowalniają dostarczanie substancji 

odżywczych). Wyjątek: MCT.





Olej rzepakowy



Olej rzepakowy polską oliwą?

 teoretycznie dobry skład kwasów 
tłuszczowych omega-6/omega-3, 
jednakże jego rafinacja, obróbka 
cieplna, narażenie na światło (jasna 
butelka) i temperaturę (smażenie) 
powoduje ich utlenienie i 
przekształcenie w Trans KT oraz 
utratę witamin

 GMO

 Roundap – środek chwastobójczy 
stosowany w uprawie rzepaku



Margaryna lepsza od masła

 Margaryna jest utwardzonym chemicznie tłuszczem roślinnym 
wzbogaconym o sztuczne witaminy

 Największy udział Trans KT mają kostki do pieczenia i smażenia 
tzw. Margaryny twarde

 Dlaczego producenci do margaryny dodają masło, skoro jest 
„niezdrowe”?



Kwasy tłuszczowe w olejach

Wielonienasycone:

Omega – 3

Omega – 6

Omega – 9 (jednonienasycone)

Nasycone



Nasycone kwasy tłuszczowe

 głównie pochodzenia zwierzęcego

 źródła zwierzęce nasyconych KT zawierają niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania ciała cholesterol

 najstabilniejsze kwasy tłuszczowe, zarówno pod kątem 

metabolicznym, jak i procesy obróbki termicznej dzięki 

wysokiej temperaturze dymienia

 to one są najczęściej wskazywane jako odpowiedzialne za 

choroby sercowo-naczyniowe

 Źródła: olej kokosowy, masło, masło klarowane



Jednonienasycone kwasy tłuszczowe

 Inaczej zwane omega-9 

 Kwasy pochodzenia roślinnego, ale również wysoce 

dostępne w produktach grass-fed (karmione trawą) i 

dziczyźnie

 stabilne metabolicznie, zmniejszają działalność aromatazy

(enzym przekształcający testosteron w estradiol)

 obniżają frakcję LDL cholesterolu

 mają pośrednie działanie przeciwzapalne

 Źródło: oliwa z oliwek, awokado



Wielonienasycone kwasy tłuszczowe

 Dwa rodzaje: omega-3 i omega-6 

 znajdują się we wszystkich produktach spożywczych -

zarówno zwierzęcych jak i roślinnych

 Zaliczane do tak zwanej grupy NNKT - niezbędnych, 

nienasyconych kwasów tłuszczowych 

 Niezwykle istotny jest ich stosunek, proporcja

 Mają wpływ na stan zapalny organizmu

 Źródła: oleje roślinne, ryby









Tłuszcze trans
 Utwardzony tłuszcz roślinny

 Okres ich połowicznego rozpadu to 2 lata. 

 Doprowadzają do przyspieszonej apoptozy (programowanej 

śmierci komórki) 

 zwiększają stężenie LDL i TG, obniżają HDL, 

 przyczyniają się do insulinooporności i dokonują błędnego 

programowania komórek

 Powoduje nowotwory i choroby serca

 Nasilają stany zapalne

 Utwardzanie przeprowadza się w celu zmiany konsystencji olejów 

roślinnych z płynnej na stałą

 mogą powstawać także w wyniku ogrzewania lub smażenia olejów 

w wysokiej temperaturze

 jedynym prozdrowotnym kwasem tłuszczowym z tej rodziny jest 

CLA - sprzężony kwas linolowy, kwas rumenowy - pomaga on wraz 

z kwasami omega-9 w zmniejszaniu stopnia aromatazy i 

zwiększeniu biodostępności testosteronu



Polecane tłuszcze

 Do obróbki termicznej

 Olej kokosowy nierafinowany i 

rafinowany

 Masło klarowane

 Na zimno:

 Oliwa z oliwek (dobrej jakości)

 Olej kokosowy nierafinowany

 Masło

 Olej lniany (?)



Niewskazane tłuszcze

 margaryna

 utwardzane kwasy tłuszczowe 

 olej rzepakowy

 olej kukurydziany

 olej roślinny

 olej sojowy

 olej słonecznikowy

 olej z pestek winogron



Omega-3 a sport

 wysokie spożycie omega-3 podnosi poziom leptyny 

(hormonu sytości i spalania tkanki tłuszczowej)

 zwiększa spalanie glukozy w procesach tlenowych, 

co ogranicza jej beztlenowy metabolizm, 

zmniejszając tym samym wydzielanie hormonu 

wzrostu i testosteronu - czynnika wywołującego 

procesy anaboliczne w organizmie. 

 najnowsze badania sugerują słuszność spożycia 

tych kwasów na poziomie mniejszym niż 10 g.



Trawienie

 Węglowodany –jama ustna –żołądek –jelita –> cukry proste do krwiobiegu –

glikogen wątrobowy –glikogen mięśniowy –potrzeby energetyczne –zmiana 

w kwas palmitynowy, TG, VLDL i tkankę tłuszczową; w nadmiarze mogą 

powodować stłuszczenie wątroby (całą fruktozę metabolizuje wątroba w 

glukozę i glikogen)

 Białka –jama ustna –żołądek –jelita –wolne aminokwasy do krwiobiegu –do 

wątroby –do komórek w celach budulcowych –glukoneogeneza (zamiana w 

węglowodany)

 Tłuszcze –jama ustna –żołądek –jelita (+żółć) –glicerol i wolne kwasy 

żółciowe do układu limfatycznego i krwiobiegu i z chylomikronami 

(lipoproteiny) do wątroby i do komórek w celach budulcowych lub 

ergetycznych lub zapasowych



Somatotyp

 Każdy człowiek posiada swój określony somatotyp -całokształt 

cech metrycznych i opisowych charakteryzujących jego 

budowę. 

 Pierwsze badania skupiające się na tym zagadnieniu 

wyodrębniły dwa podstawowe jej typy: szczupły i krępy. 

Amerykański lekarz William Sheldon zachowując podobny 

charakter wprowadził pewne metodologiczne innowacje do 

powyższego podziału. Założył on, że zasadniczą rolę w rozwoju 

jednostki odgrywają genetyczne i inne biologiczne determinanty. 

Jego zdaniem istnieje hipotetyczna struktura biologiczna, która 

stanowi podłoże zewnętrznej, obserwowalnej budowy ciała i 

odgrywa ważną rolę nie tylko w determinowaniu rozwoju 

fizycznego, lecz także w kształtowaniu zachowania.



Somatotypy sylwetki







Typ endomorficzny

 wolny metabolizm, predyspozycje do insulinooporności

 szybki wzrost masy ciała

Dieta

 Niskowęglowodanowa, z dłuższymi przerwami pomiędzy 

posiłkami

 Możliwość zastosowania postów okresowych i systemów 

rotacji ww, systemów postów 



Typ mezomorficzny

 mogą utrzymać niski poziom tkanki tłuszczowej, łatwo 

manipulować masą ciała

 łatwość budowy masy mięśniowej

Dieta

 zrównoważona,

 Zbilansowana

 Brak konieczności stosowania ograniczeń węglowodanów w 

szczególności przy wysokiej aktywności fizycznej



Typ ektomorficzny

 Szybkie tempo metabolizmu

Dieta

 zaleca się spożywanie większej ilości posiłków/dobę co 

3h,

 Dieta wysokokaloryczna, wysokowęglowodanowa, 

normobiałkowa

 Energia w głównej mierze powinna pochodzić z 

węglowodanów, ok 6g/kg 



Obliczanie optymalnego zapotrzebowania 

energetycznego sportowca



Metabolizm

 Metabolizm –tzw. przemiana materii. 

To całokształt reakcji biochemicznych i przemian 

energii zachodzących w żywych organizmach, a więc 

także w organizmie człowieka. 

Na przemianę materii składają się dwa procesy:

 Anabolizm polegający na przyswajaniu 

substancji z zewnątrz i wykorzystywaniu ich do 

budowy własnych tkanek i odkładaniu zapasów –

„budowanie”

 Katabolizm, czyli przemiany substancji i 

wytwarzanie energii – „spalanie”



PPM

 Podstawowa przemiana materii  - ilość energii potrzebna 

na podtrzymanie funkcji życiowych organizmu: 

oddychania, krążenia, trawienia i regeneracji

 Średni poziom podstawowej przemiany 

materii wynosi 1 kcal/1 kg należnej masy 

ciała/1h (mężczyźni) 0,9 kcal/1 kg nmc/1 h 

(kobiety)



Czy tzw. „normy” się sprawdzają?



Zelasko CJ. Exercise for weight loss: what are the facts? J Am Diet Assoc. 1995 Dec;95(12):1414-7. 

Bahr R. Excess postexercise oxygen consumption - magnitude, mechanisms, and practical implications. Acta Physiol Scand (1992) 

(Suppl 605): 1-70. 



Podstawowa przemiana materii (PPM)

(basal metabolic rate, BMR)

 Podstawowa przemiana materii, czyli taka, którą wykonuje każdy żywy organizm i 

wydatkuje na nią energię, by podtrzymać wszystkie niezbędne funkcje życiowe.

BMR zależy od wagi, płci i wieku oraz od stanu układu hormonalnego.



Obliczyć możemy BMR wg formuły Harris’a Benedict’a:

 Dla mężczyzn:

BMR = 66 + (13.7 x waga w kg) + (5 x wzrost w cm) - (6.8 x wiek)

 Dla kobiet:

BMR = 655 + (9.6 x waga w kg) + (1.7 x wzrost w cm) - (4.7 x wiek)

Lub wzorem:

 Dla mężczyzn:

1 x 24 x masa ciała [kg]

 Dla kobiet:

0,9 x 24 x masa ciała [kg]



PPM (BMR) a skład ciała

 Ponieważ tkanka mięśniowa w sposób bardziej znaczący 

wpływa na zapotrzebowanie na energię, uzyskany ze wzorów 

wynik może być mniej dokładny w przypadku osób o BMI > 30.

 Możemy także posłużyć się wzorem gdzie główną ze zmiennych 

jest nie całkowita, a beztłuszczowa masa ciała (wzór Katch-Mc

Ardle)

PPM = 370 + (21,6 x beztłuszczowa masa ciała [kg])

 W takim wypadku musimy jednak znać procentową zawartość 

tkanki tłuszczowej w organizmie, której ilość możemy obliczyć 

korzystając z prostej aplikacji: kalkulator BFM. 







Posiłki a PPM

 Istnieje teza, że regularne posiłki podnoszą metabolizm. Niestety 

PPM nie rośnie ze względu na sam fakt spożycia jedzenia, tylko 

ze względu na ilość kalorii niezbędnych do trawienia jedzenia. 

 Obojętne czy rozłożonych na raz czy na kilka razy. Niemniej 

jednak jedzenie regularnych posiłków ma inne walory 

zdrowotne, o czym nie można zapomnieć.

Istnieje również pogląd, że brak regularnych posiłków spowalnia 

metabolizm. 

 PPM wzrasta po posiłku oraz utrzymuje się na podwyższonym 

poziomie po intensywnym wysiłku fizycznym.

 PPM spada dopiero po 72h głodowania, a co jest zaskakujące 

przez pierwsze 36h głodówka podnosi podstawową przemianę 

materii.



Co wpływa na PPM

 Głodówka lub stosowanie bardzo niskokalorycznej diety

 Choroby i zaburzenia pracy narządów takich jak tarczyca, 

w przypadku niedoczynność PPM może być niższe nawet o 

40%

 Zawartość masy mięśniowej – im więcej, tym większy 

metabolizm

 Sen – jego niedobór spowalnia PPM



PPM obliczenia

PPM oblicza się zawsze na należną masę 

ciała! 

Należy o tym pamiętać szczególnie, kiedy 

obecna masa ciała znacząco różni się od 

pożądanej



Należna masa ciała

WZÓR LORENTZA

 Należna masa ciała (kobiety) = wzrost [cm] - 100 - ((wzrost [cm] - 150) / 2)

 Należna masa ciała (mężczyźni) = wzrost [cm] - 100 - ((wzrost [cm] - 150) / 4)

WZÓR BROCKA

 Należna masa ciała = wzrost [cm] – 100

BMI

 BMI = 24,9

 Słuszność BMI?



TEA – Kalorie spalone ze względu na aktywność 

fizyczną

 Trening siłowy

7 - 9 kcal na minutę w zależności od intensywności

EPOC - Kalorie spalone po wysiłku

4-7% Całkowitego zapotrzebowania kalorycznego

 Trening aerobowy

5 - 10 kcal na minutę w zależności od intensywności

EPOC - Kalorie spalone po wysiłku

-lekka intensywność - dodatkowe 5 kcal

-średnia intensywność - dodatkowe 35 kcal

-wysoka intensywność - dodatkowe 180 kcal



NEAT - Pozostałe kalorie, które spalamy 

podczas standardowych czynności

 NEAT najczęściej waha się w granicach 200-900 kcal. Proponuję tutaj 

decyzję o ilości dodanych kalorii uzależnić od typów ekto-, endo-, 

mezomorfik.

200-400 kcal - endomorfik

700-900 kcal - ektomorfik

400-500 kcal - mezomorfik



TEF - Efekt termiczny pożywienia

6-10% TDEE



Posiłki a TEF

TEF czyli efekt termiczny jedzenia ma miejsce za każdym 

razem gdy spożywamy posiłek, ponieważ nasze ciało musi 

spalić kalorie, które są potrzebne do przeprowadzenia 

procesu trawienia. 

W zależności od tego co spożywamy TEF może być mniejszy 

lub większy. Z tego powodu spożywanie tej samej ilości 

kalorii z różnych źródeł nie skutkuje spalaniem tej samej 

ilości. 

TEF zależy tylko od jakości jedzenia, stąd często mówi się, 

że istnieją produkty spalające tłuszcz lub odchudzające np. 

seler czy białko. 



TEF a otyłość

 Wyniki niektórych badań wskazują, iż TEF może być 
obniżone u osób z nadwaga i otyłych, co 
prawdopodobnie związane jest z obniżeniem 
wrażliwości tkankowej na działanie insuliny. Również 
stopień przetworzenia żywności może mieć wpływ na 
ten parametr, żywność mniej przetworzona bardziej 
podnosi TEF.

 Osoby szczupłe i wrażliwe na insulinę maja większy 
TEF - niż osoby otyłe i oporne na insulinę!

Inaczej - TEF związany ze spożytym takim samym 
posiłkiem u osób szczupłych będzie większy - niż TEF po 
spożyciu takiego samego posiłku u osób otyłych



Przykład:

Mężczyzna, ektomorfik, 20 lat, 60 kg, 180 cm, 3 intensywne treningi siłowe po 45 

minut (właściwa dla tego typu budowy ilość), trening areobowy ograniczony do 5-10 

minut przed i po treningu, interwały (brak).

1. Podstawową przemianę materii(BMR):

BMR = (9.99 X 60 (kg)) + (6.25 X 180 (cm)) - (4.92 X 20) + 5 = 1631 kcal

2. Kalorię spalone podczas aktywności fizycznej (TEA):

Trening siłowy - 3 x 45 min x 9 + EPOC(3 x (7% z 1631 = 114)) = 1558 kcal

3. Wynik z punktu 2 dzielimy przez 7(dni tygodnia) = 223 kcal

4. Sumujemy wyniki z punktu 1 i 3:

(BMR)1631 kcal + (TEA)223 kcal = 1854 kcal

5. Dodajemy NEAT:

1854 kcal + 900 kcal = 2754 kcal

6. Doliczamy efekt termiczny pożywienia (TEF)

2754 + TEF(10% z 2754 = 275) = 2754 + 275 = 3029 kcal

Uwaga: ze względu na typ ektomorficzny wszystkie wartości nie tylko NEAT 

uwzględnione są w górnych granicach. By podjąć decyzję zaliczającą nas do 

właściwego typu budowy musimy mieć pewne doświadczenie odnośnie reakcji własnego 

organizmu. Dla osób początkujących nie posiadających tej orientacji można wybrać 

najniższe opcje i stopniowo zwiększać kaloryczność diety w zależności od efektów.



Redukcja i masa

 Otrzymany wynik CPM modyfikujemy ze względu na 

pożądany efekt – masy lub redukcji masy ciała

 Może być to dodatek lub odjęcie 500-1000 kcal

 Można dodawać i odejmować % energii np. 15-25%

 Najlepiej uwzględniać somatotyp 

 Kaloryczność diety redukcyjnej nie może być niższa 

niż PPM!



CPM vs. Somatotyp

W zależności od typu ciała i metabolizmu, należy 

indywidualnie zmodyfikować podane wartości:

 Ektomorficy, do maksymalnej rozbudowy tkanki 

mięśniowej, potrzebują zwiększyć podaż kalorii ponad 20 

% (średnio o 30% i więcej) a zmniejszyć podaż mniej, gdy 

chcą zrzucić tłuszcz (10 % zamiast 20%). 

 Endomorficy, w analogicznej sytuacji, powinni zwiększyć 

podaż o 10 % lub zmniejszyć o 20 % - która wartość dla 

nich jest odpowiednia do utraty tkanki tłuszczowej.



Współczynnik PAL

1,0 - siedzący tryb życia; brak aktywności; spanie i oglądanie 
TV
1,2 - praca siedząca/przy komputerze, bez dodatkowej 
aktywności sportowej
1,4 - praca biurowa (biurko, komputer, etc), oraz dodatkowa 
aktywność typu umiarkowany spacer, niezbyt ciężki trening
1,6 - praca niefizyczna, umiarkowana aktywność oraz trening -
tu jest większość ludzi
1,8 - praca fizyczna i trening lub praca niefizyczna i 2 treningi 
dziennie
2,0 - ciężka praca fizyczna i ciężki trening dziennie

CPM = PPM * PAL



PAL interpretacja

 Nieaktywny fizycznie - 1,2 

 Słabo aktywny fizycznie (sesja treningowa do 2 razy w tygodniu) -

1,3 

 Średnio aktywny (amatorskie treningi 2-3 razy w tygodniu) - 1,4 

 Aktywny (ciężkie ćwiczenia więcej niż 3 razy w tygodniu) - 1,5 

 Mocno aktywny (ciężkie ćwiczenia codziennie) - 1,7 

W praktyce współczynnik PAL jest bardzo elastyczny 

i jego dobór jest mocno subiektywny



ZADANIE 1.

 Oblicz swoją PPM używając obu podanych wzorów 

 Oblicz swoje zapotrzebowanie na energię 

używając współczynnika PAL oraz używając wzoru 

uwzględniającego wysiłek fizyczny, TEF itd.

 Zaproponuj deficyt kaloryczny oraz nadwyżkę w 

przypadku stosowania diety redukcyjnej oraz 

diety na masę w Twoim przypadku



 Pomiar metodą impedancji bioelektrycznej (BIA) – bazuje na różnej 

oporności tkanek w ciele – słynne analizatory masy i składu ciała

 Błąd pomiaru metodą BIA może wynosić 3-5%

 Na pomiar wpływa: 

 Pora dnia

 Spożyte jedzenie i picie

 Wykonywany trening (nawet 1 dzień przed pomiarem)

 Ubrania

 Nawodnienie skóry

Pomiary nie będą wiarygodne szczególnie u osób odbiegających od norm i 

standardów – osób umięśnionych, niskich lub bardzo wysokich.

 Bazuj na lustrze, pomiarach centymetrem oraz fałdy tłuszczowej. Pomiar 

metodą BIA potraktuj uzupełniająco.

Pomiary poziomu tkanki tłuszczowej





Poziom otłuszczenia

 Minimalny poziom otłuszczenia dla kobiet to 9-12% 

 Minimalny poziom otłuszczenia dla mężczyzn to 2-3% 

Są to wartości skrajne, przeznaczone na okres startów 

w zawodach sylwetkowych!



BMI





BMI a skład ciała



Skutki złej diety – załamanie 

metaboliczne

Jednym z najczęstszych efektów ubocznych 

stosowania ekstremalnych i 

krótkoterminowych rozwiązań żywieniowych 

jest załamanie metaboliczne



Załamanie metaboliczne – czym jest

 Jest to stan, w którym osoba nie chudnie mimo

restrykcyjnych diet, często bardzo niskokalorycznych

połączonych z godzinami treningów

 Najczęściej dotyczy osób, które przechodzą skrajne

podejścia dietetyczne i tzw. diety z gazety, głodowki,

monodiety dziesiątki, a nawet setki razy w życiu

 Pojawia się najczęściej po długotrwałym dużym deficycie

kalorycznym

 Dotyczy często osób które bardzo dużo ćwiczą,

szczególnie ćwiczeń typu cardio, a z różnych powodów

zbyt mało jedzą



Tak więc załamanie metaboliczne to sytuacja, 

w której ktoś nie jest w stanie spalić tłuszczu 

za pomocą diety o rozsądnie ograniczonej 

kaloryczności. 



Załamanie metaboliczne – kogo może 

dotyczyć

 Kobiet z nadwagą odchudzających się całe życie

 Nastolatek, które zaczynają próbować modnych diet

 Istruktorek fitness i trenerów personalnych

 Zawodniczek i zawodników fitness

 Osób przechodzących z dnia na dzień z „masy” na 

„rzeźbę”



Załamanie metaboliczne – konsekwencje 

hormonalne

 Restrykcyjna dieta odchudzająca + nadmierna aktywność 
fizyczna + duży ujemny bilansem kalorycznym lub 
chroniczne diety cud = spadek hormonu tarczycy T3 nawet 
o 50% co obniża PPM o nawet 15-40%

 Praca tarczycy i metabolizm mogą już nie powrócić do 
prawidłowego poziomu – może pojawić się nabyta 
niedoczynność tarczycy

 Bardzo trudno utrzymać jest więc wagę po redukcji, bo 
organizm ciągle jest „głodny” mimo zwiększania 
kaloryczności diety

 Pojawia się efekt Jo-Jo

 Może prowadzić do powstawania insulinooporności

 Może korelować z syndromem zmęczenia nadnerczy



Załamanie metaboliczne – konsekwencje

 Poczucie zimna

 Przewlekłe zmęczenie

 Spadek libido

 Obniżenie poziomu testosteronu

 Podwyższony kortyzol

 Zaburzenia miesiączkowania

 Depresja



Załamanie metaboliczne na diecie



Efekty diet niskokalorcznych







Permanentne restrykcyjne diety tuczą… 



Jak uniknąć załamania metabolicznego?

 Odpowiednio długi czas redukcji – utrata max 1% 
m.c./tydz

 Manipulowanie w granicach +/- 15-20% CPM

 Reverse dieting – dieta odwrócona, wyjście z diety 
zaczynamy od tłuszczy, później dodajemy węglowodany

 Kaloryczność diety podwyższamy max 5-10% / tydz

 Najlepiej zastosować carb cycling

 Zmiana treningu na krótsze, intensywniejsze zamiast 
cardio



Efekt Jo-Jo

 Następuje po okresie redukcji, gdy organizm nagle 
dostaje dużo więcej kalorii niż dotychczas

 Organizm nie odbiera takiego sygnału jako powrotu 
do „normy”, wręcz przeciwnie, traktuje ją jako 
ekstra-premię odżywczą, którą należy prędko 
zdeponować w postaci materiału zapasowego –
tkanki tłuszczowej

 Dotyczy osób, które permanentnie przechodzą na 
diety cud, po czym rzucają się na „normalne” 
jedzenie

 Może dotyczyć szczególnie osób kompulsywnie 
objadających się



Cheat meal - posiłek oszukany

 Zaplanowane jedzenie zakazanego 
pożywienia w diecie, szczególnie 
niezdrowego.

Cheat Day – oszukany dzień 

Clean Cheat Meal – czysty oszukany posiłek –
posiłek nie będący w menu diety, ale składający 
się ze zdrowych produktów. 

Planned overfeeding – planowane objadanie –
polega na podwyższeniu kaloryczności 
zaplanowanego posiłku



Cheat meal

 Nigdy nie pierwszy, ani ostatni posiłek w ciągu dnia

 Warto, by był poprzedzony treningiem o wysokiej 
intensywności, np. HIIT TABATA

 Im większy nadmiar tkanki tłuszczowej, tym rzadziej 
planujemy cheat’a - W zależności od somatotypu i 
rozpędzenia metabolizmu od 2 do 8 razy w miesiącu

 W zależności od celu treningowego, składu ciała i 
somatotypu posiłek taki może liczyć 1000-5000 kcal, 

 Najlepiej jeśli jest wkomponowany w środku dnia, w 
zależności od składu albo przed treningiem (odżywczy, 
węglowodany złożone, tłuszcze) lub po nim (cukry, wysoka 
smakowitość) 



Cheat meal - korzyści

 Odpoczynek psychiczny od diety, 

 Poprawa pracy hormonów tarczycy, 

 Anaboliczna odpowiedź insuliny, bez większego 

wpływu na poziom leptyny i greliny,

 Trzeba się liczyć ze wzrostem masy ciała na drugi 

dzień po spożyciu, ale czy jest to tkanka 

tłuszczowa? Wzrośnie ilość wody w naszym 

organizmie wskutek spożywanych węglowodanów 

prostych oraz soli, która, jak dobrze wiemy, 

magazynuje wodę.



Cheat meal – dla kogo nie

 Dla osób z tendencją do kompulsywnego jedzenia

 Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z dietą

 Dla osób niećwiczących 

 Dla osób z dużą IO  



Cheat meal

W diecie przeciętnego „Kowalskiego” występuje 
naturalnie bez planowania, np. podczas rodzinnych 
obiadów, weekendów, spotkań ze znajomymi, w święta, 
Sylwestra, na weselach itd… 

Często nie ma więc sensu dodatkowo dodawać 
planowanych cheat meali. 



Dieta a trening



Energia na treningu

 ATP-PC czyli adenozynotrójfosforan + PC (fosfokreatyna)

Cząsteczka ATP składa się ze szkieletu adenozynowego oraz przyłączonych do niego grup 

fosforanowych. Energia zostaje uwolniona w momencie, w którym jedna z tych grup 

fosforanowych odrywa się.

 Glikogen czyli substrat glukozy

W momencie kiedy kończą się nam zapasy ATP-PC w organizmie, organizm przełącza się na 

czerpanie energii z glikogenu. Dzięki dostarczaniu odpowiedniego poziomu cukrów do naszych 

mięśni, pozwala im wykonywać skurcze. Cukry są bowiem wysokoenergetycznym związkiem, 

który bardzo szybko dodaje energii i jednocześnie wystarcza na dłużej niż ATP.

 Tłuszcze

Po ten rodzaj energii nasz organizm zaczyna sięgać w momencie, w którym dochodzi do 

wyczerpania zapasów ATP oraz glikogenu. Tłuszcze są związkiem wysokoenergetycznym. Ich 

zapasy wystarczają na dłużej, w porównaniu do energii czerpanej z ATP oraz glikogenu.



Typ ćwiczeń Główny szlak

Zużywane 

najważniejsze 

zasoby 

energetyczne
< 6 sekund (max zrywy) ATP-PC ATP i PC

<30 sekund (bardzo 

intensywne)
ATP-PC, beztlenowy ATP i PC, glikogen  mięśni

<15 minut (bardzo 

intensywny)
Beztlenowy, tlenowy glikogen mięśniowy

15 – 30 minut (umiarkowanie 

duże)
tlenowy

glikogen mięśniowy, tkanka 

tłuszczowa

60 – 90 minut (umiarkowanie 

duże)
tlenowy

glikogen mięśniowy, glikogen 

w wątrobie, glukoza we 

krwi, tłuszcz śródmięśniowy, 

tkanka tłuszczowa

> 90 minut (umiarkowane) tlenowy jak wyżej



Strefa Kcal z 

tłuszczu 

(%)

Kcal z

węglowod

anów (%)

Kcal z 

białek (%)

Łączna 

liczba

kcal / 

minutę

Kcal/ 

minutę z 

tłuszczy

1 80 15 5 2 1,6

2 75 20 5 4 3,0

3 55 40 5 7 3,85

4 45 50 5 10 4,5

5a 20 75 5 15 3,0

5b 10 85 5 30 3,0

5c 0 95 5 50 0



Spalanie tkanki tłuszczowej

Poza skrajnym rodzajem wysiłku 
zużywamy 

od 3 do 4,5 kcal z tłuszczu na minutę

czyli od 0,3 do 0,5 g tłuszczu na minutę

co daje około 1g tłuszczu na 2-3 min 

i maksymalnie 20-30g na godzinę



Udział składników energetycznych 

w poszczególnych rodzajach aktywności

HR max – 220 - wiek

60-70% 
Hr max

•80% KT

•20% W

75-85% 
Hr max

•40% KT

•60% W

>90% 
Hr max

•>90% W



Dobór makroskładników

 Im więcej treningu wzmacniającego, siłowego (opór 

własnego ciała, obciążenie zewnętrzne), tym większa 

podaż białka będzie potrzebna dla regeneracji mięśni

 Im więcej treningu w celu wzmacniania wytrzymałości 

(długotrwałe wysiłki o średniej lub niskiej intensywności) 

tym mniej białka będzie potrzebne

 Wysiłek sprinterski potrzebuje większej podaży 

węglowodanów

 Aktywność wytrzymałościowa przy odpowiedniej adaptacji 

może być prawie w całości pokryta z kwasów tłuszczowych 

 Odpowiednia dieta pomaga szybciej zaadaptować organizm 

do wysiłku, zregenerować go i podnieść możliwości 

wysiłkowe. Każdy wysiłek, trening jest bowiem 

obciążeniem i stresorem dla organizmu. 



Zapasy energetyczne w organizmie



Diety Low Carb

 Dieta Atkinsa

 Dieta Kwaśniewskiego

 Dieta Dukana

 Dieta ketogeniczna

 Targeted Ketogenic Diet – ładowanie okołotreningowe

 Cykliczna Dieta Ketogeniczna – ładowanie weekendowe

 Carb Back Loading

 Dieta Paleo?

 ….?



Rodzaje diet LC

 Dieta LC ketogenna <50g 
węglowodanów (<10%E)

 Dieta LCD 
niskowęglowodanowa
50-130g węglowodanów 
(10-26%E)

 Dieta MCD z umiarkowaną 
ilością węglowodanów 
130-225g węglowodanów 
(26-45%E)



Ketoza – dieta ketogenna

 Dieta ze skrajnie niskim udziałem węglowodanów 

(ok <60g), przy umiarkowanym spożyciu białek i 

wysokim tłuszczy (75-80%E)

 Odkryta w celu leczenia padaczki u dzieci 

 Do głosu dochodzą szlaki występujące w czasie 

postu

 Włącza jako główne źródło energii ciała ketonowe 

zamiast glukozy



Ketoza - zalety

 Spalanie tkanki tłuszczowej

 Brak napadów głodu i regulacja apetytu

 Lepsza koncentracja

 Zmniejszenie stanów zapalnych

 Mniejsza retencja wody i opuchlizny

 Większa definicja mięśni

 Stosowana w leczeniu chorób nowotworowych oraz 
schorzeń o podłożu demencji

 Zmniejszenie problemów ze wzdęciami

 Nie trzeba kontrolować ilości kalorii (?)

 Eliminuje gluten, lektyny, kwas fitynowy



Ketoza - wady

 Brak możliwości budowania masy mięśniowej - wyjątek?

 Obciążenie dla wątroby, trzustki i nerek

 Możliwość wystąpienia zaparć

 Obniża konwersję hormonów tarczycy

 Pogorsza pracę nadnerczy – stres 

 Monotonna i ciężka do stosowania w życiu codziennym

 Przez jej sytość często powoduje zbyt małą ilość spożywanej 
energii

 Przejadanie się produktami słabej jakości (mięsa złej jakości, 
nabiał)

 Łatwo wybić się z ketozy i ciężko wrócić (nadmiar białek, 
fruktoza)

 Ciężka do monitorowania (paski z moczu, z krwi?)



Ketoza – przeciwwskazania

 Choroby, stłuszczenie i stany zapalne trzustki

 Choroby, stłuszczenie wątroby

 Stan po resekcji pęcherzyka żółciowego 



Produkty na diecie ketogennej

 Mięsa

 Ryby

 Jaja

 Tłusty nabiał

 Awokado

 Oleje, pestki, orzechy

 Zielone warzywa



Systemy oparte o ładowanie glikogenu 

i rotacje węglowodanowe

 CKD – Cykliczna dieta ketogenna

 CBL – Carb Back Loading

 CT – Carb Targeting

 CC – Carb Cycling

 IF – Intermmitend Fasting

+ Systemy mieszane



CKD – Cykliczna dieta ketogenna

 Polega na naprzemiennym stosowaniu ketozy z okresowymi 
ładowaniami węglowodanów

 W dni ketozy (pon – pt) stosuje się znikome ilości 
węglowodanów pochodzące z warzyw niskoskrobiowych

 W dni ładowania ogranicza się tłuszcz, podbijając węglowodany 
nawet do 600g

 Ładowanie rozpoczyna się zazwyczaj po ciężkim, piątkowym 
treningu i trwa ono do końca weekendu

 Ładowanie stosuje się zazwyczaj co tydzień. U osób z gorszą 
gospodarką cukrowo-insulinową np. co 2 tyg.

 Dieta ta ma sens w przypadku bardzo intensywnych, siłowych 
treningów metabolicznych wypalających szybko zasoby 
glikogenu



Po co robimy ładowanie na CKD

Podkręcenie metabolizmu

Superkompensacja glikogenu

Pobudzenie procesów  anabolicznych

Poprawa siły i regeneracji

Poprawa konwersji T4-T3 (hormony tarczycy 

odpowiedzialne za metabolizm)



Ładowanie na CKD

 Co 7-14 dni w zależności od poziomu tkanki 
tłuszczowej

 Pierwsze ładowanie po około miesiącu ketozy

 Czas trwania około 12-36h – im wyższy poziom 
tkanki tłuszczowej tym krócej 

 Ładowanie zaczyna się po ostatnim treningu 
siłowym (w piątek) 

 Podczas ładowania nie wykonuje się treningów 
siłowych, ewentualnie aeroby

 Warto wesprzeć się insulinomimetykami podczas 
ładowania



Insulinomimetyki

 Substancje, które poprawiają wrażliwość komórek 

na insulinę, np.

Kwas alfa-liponowy (ALA, R-ALA)

Nasiona kozieradki

Cynamon cejloński

Berberyna

Tauryna



CKD – przykładowy jadłospis

 Piątek:

Jajecznica na boczku

Sałatka z awokado

Karkówka z masłem i 
warzywami

Bulletproof coffee

TRENING

Ryż z jabłkami i cynamonem

 Sobota:

Owsianka z owocami i WPC

Pieczywo z indykiem i 
warzywami

Kasza z indykiem i warzywami

Kasza z suszonymi owocami

TRENING CARDIO

Koktajl owocowy z WPC



Carb Targeting

węglowodany występują okołotreningowo, za równo przed-, jak 
i po- treningu. Zazwyczaj przed treningiem podajemy 
węglowodany złożone, po – proste.

 System ten zapobiega występowaniu wahania glikemii we 
krwi, wpływa na rekompozycję spalanego w pierwszej 
kolejności glikogenu mięśniowego.

 Posiłek przedtreningowy skomponowany na białku oraz 
węglowodanach złożonych jest lekkostrawny.

 Posiłki zawierające tłuszcze są komponowane raczej dalej od 
pory okołotreningowej, co daje odpowiednią sytość, nie 
blokuje przyswajania składników i suplementów 
okołotreningowych, oszczędza insulinę pomiędzy posiłkami 
okołotreningowymi.



Carb targering

 Jeżeli sesja treningowa występuje rano posiłek 

przedtreningowy zawiera węglowodany podczas 

wysokiego poziomu kortyzolu, co może wiązać się 

z utratą selektywności insuliny względem masy 

mięśniowej – ryzyko otłuszczenia.

 W tym przypadku często posiłek przed snem 

przypada jako BT, gorzej strawny. Nie czerpiemy z 

korzystnych właściwości węglowodanów na noc.



Carb Targeting – przykładowy jadłospis

1. Pieczywo żytnie z gotowanym mięsem, warzywa

TRENING

2. Shake z bananem, WPC,  koncentrat węglowodanowy

3. Mięso z warzywami (np. kiszonki) i oliwą

4. Koktajl na bazie mleczka kokosowego, zielonych warzyw i 

awokado

5. Kasza gryczana z filetem indyka, warzywa

TRENING

6. Shake z bananem, WPC,  koncentrat węglowodanowy

7. Tatar



Carb Back Loading

Węglowodany występują potreningowo, w celu załadowania glikogenu 

po treningu i uzupełnienia zasobów węglowodanowych. 

 Pierwsze posiłki białkowo-tłuszczowe nie powodują wyrzutów cukru 

do krwi, pozwalają obniżyć się kortyzolowi i zmniejszają IO

 Posiłki BT wpływają na regulację poziomu insuliny, pozwalają działać 

glukagonowi odpowiedzialnemu na spalanie tkanki tłuszczowej co 

daje możliwość za równo redukcji masy tłuszczowej, jak i 

odpowiedniego pobudzenia komórek mięśni po treningu -

rekompozycja

 Brak ospałości, wzdęć, apatii, pełności żołądka podczas treningu

 Ładowanie węglowodanów od południa do wieczora pozwala 

odpowiednio zregenerować glikogen i układ nerwowy



Carb Back Loading

 Jeżeli występuje ospałość występuje po posiłku 
węglowodanowym mimo CBL i wcześniejszego 
unikania cukrów, lub osoba ma IO/ hipoglikemię 
reaktywną – można wzmocnić insulinomimetykami
posiłek węglowodanowy (cynamon, ALA, 
kozieradka) lub zastosować CBL Kiffera – 3 BT + 1 
WB na noc, nie ładować przez kilka godzin i kilka 
posiłków węgli, zastosować jeden posiłek raczej o 
niskim IG



Carb Back Loading – przykładowy 

jadłospis

1. Jajecznica, warzywa

2. Koktajl na bazie mleczka kokosowego, zielonych warzyw i 

awokado

3. Mięso z warzywami (np. kiszonki) i oliwą

TRENING

4. Ryż z WPC, suszonymi owocami, cynamonem

5. Batat z mięsem mielonym 



CBF Kiffera

1. Jajecznica na boczku

2. Sałatka z awokado

3. Karkówka z masłem i warzywami

4. Bulletproof coffee

TRENING

5. Kasza gryczana z indykiem i warzywami



Carb Cycling – rotacja węglowodanów

Fizjologiczne „korzystanie” z insuliny oraz spożycie 

węglowodanów w zależności od rozłożenia rodzaju treningów i 

celu treningowego

 Dni średnie i niskie pozwalają na oszczędniejsze 

wykorzystanie insuliny, co wzmaga wydzielanie glukagonu i 

redukcję tkanki tłuszczowej

 Dni wysokiej podaży węglowodanów pozwalają uzyskać 

progres treningowy i wzrost masy mięśniowej lub jej 

utrzymanie

 Może służyć jako dieta redukcyjna, oszczędzająca masę 

mięśniową, a także jako dieta na selektywnie suchą masę 

mieśniową. 



Manipulowanie węglowodanami:

Schemat

Manipulacja polega na uwzględnieniu 3 różnych dni w tygodniu, 

którym odpowiada inna podaż węglowodanów w diecie: 

 dzień z wysokim spożyciem węglowodanów /high(er) 

carbs/, 

 dzień z umiarkowanym spożyciem węglowodanów 

/moderate carbs/ 

 dzień z niskim spożyciem węglowodanów /low(er) carbs/. 

Rozłożenie dni w tygodniu jest powiązane z planem 

treningowym



Schemat  C-C

 Przy treningu 3 razy w tygodniu:

Wybieramy 2 docelowe treningi, w te dni spożycie 

węglowodanów utrzymujemy na wysokim poziomie

Pozostały dzień treningu będzie odpowiadał umiarkowanemu 

spożyciu węglowodanów.

Przez 4 pozostałe dni planujemy 1 dzień z umiarkowanym 

spożyciem węglowodanów i 3 dni z niskim.



Schemat  C-C

 Przy treningu 4 razy w tygodniu:

Wybieramy 2 docelowe treningi, podczas których ćwiczymy 

partie mięśniowe, które chcemy szczególnie rozwijać. Są to 

dni z wysokim spożyciem węglowodanów.

W pozostałe 2 dni treningu spożywamy umiarkowaną ilość 

węglowodanów.

Podczas 3 dni bez treningu dostarczamy węglowodany na 

niskim poziomie.



Schemat  C-C

 Przy treningu 5 razy w tygodniu:

Wybieramy 2 docelowe treningi, podczas których 

ćwiczymy partie mięśniowe, które chcemy szczególnie 

rozwijać. Są to dni z wysokim spożyciem węglowodanów.

Wybieramy 2 pozostałe treningi, i w ich dni ustalamy 

umiarkowane spożycie węglowodanów

W pozostały dzień treningu i dni bez zajęć sportowych 

podaż węglowodanów utrzymujemy na niskim poziomie.



Ustalanie podaży składników odżywczych dla 

dni umiarkowanego spożycia węglowodanów

 Podaż białka powinna pozostać stała podczas 

wszystkich dni (w zależności od rodzaju 

wykonywanego wysiłku 1,5-2,5g/kg m.c.) 

 Rozłożenie węglowodanów należy dostosować do 

okresu – masa/redukcja oraz somatotypu



Przykład – kulturysta 100kg, trening 

siłowy

 Założenie 2,5g białka /kg m.c.

 Gdy nabieramy masy, poziom węglowodanów w dni umiarkowane powinien 

odpowiadać poziomowi białka, dlatego dla 100 kg kulturysty, wychodzi 250 

gram dziennie.

Aktualnie spożywa 2000 kcal/dzień (1000 kcal z białka i 100 kcal z 

węglowodanów). Zakładamy, że to endomorfik, gdy chce „masować" 

kaloryczność jego diety powinna wynosić ok 3200 kcal/dzień. W związku z 

powyższym pozostało 1200 kcal do zagospodarowania z tłuszczu (z dobrego 

tłuszczu). Tłuszcz daje 9 kcal/g, dlatego kulturysta powinien spożywać go 133 

g dzień.

Reasumując, nasz kulturysta, endomorfik, o wadze 100 kg, chcący zwiększyć 

wymiary, powinien konsumować w umiarkowane dni:

250g białka

250g węgli

133g tłuszczu



 Gdyby zdecydował się na redukcję tłuszczu, spożycie węglowodanów w dni 

umiarkowane powinien ograniczyć np. do 2g/kg masy ciała. Dla naszego 

zawodnika wyniosłoby to ok. 200 g/dzień.

Podaż białka powinna pozostać na poziomie 250 g w naszym przykładzie) a 

reszta kalorii powinna pochodzić z tłuszczu.

W związku z czym nasz kulturysta, endomorfik, którego kaloryczność diety 

na redukcji wynosi 2400 kcal/dzień, aktualnie dostarcza 1800 kcal/dzień z 

białka i węgli, więc pozostało 600 kcal do rozdysponowania z tłuszczu, czyli 

67 g/dzień.

Reasumując, nasz endomorfik, kulturysta, o wadze 100 kg „na redukcji" 

powinien spożywać w umiarkowane dni:

250g białka

200g węgli

67g tłuszczu

Przykład – kulturysta 100kg, trening 

siłowy



Ustalanie podaży składników 

odżywczych dla pozostałych dni

 Spożycie białka i tłuszczu podczas tygodnia pozostaje na 

stałym poziomie. Tylko węglowodany się zmieniają. 

Podczas wysokich dni (High(er) carb days ) spożycie 

węglowodanów podwyższa się do 125-150% wartości z dni 

„umiarkowanych". Podczas dni o niskim poziomie węgli 

(Low(er) carb days) ich spożycie obniżamy do 75% wartości 

z dni „umiarkowanych".



Kontynuując na naszym przykładzie

 100 kg kulturysta powinien spożywać:

1) Gdy zdobywa masę:

High(er) carb days = 250g białka, 375g węgli, 133g 

tłuszczu

Moderate days = 250g białka, 250g węgli, 133g tłuszczu

Low(er) carb days = 250g białka, 185g węgli, 133g 

tłuszczu

2) gdy jest na „redukcji":

High(er) carb days = 250g białka, 300g węgli, 67g 

tłuszczu

Moderate days = 250g białka, 200g węgli, 67g tłuszczu

Low(er) carb days = 250g białka, 150g węgli, 67g tłuszczu



Carb Cycling – Schematy

Carb Cycling może być stosowany w 

konfiguracji CBL, CT, czy też innym 

schemacie, w zależności od wybranego 

przypadku



Rozkład makroskładników wg twórców

Skoro mamy białko załączone w każdym posiłku, powinno 
zostać właściwie podzielone, np. jeśli spożywamy 250 g 
białka na dzień powinniśmy rozdzielić je na 5 posiłków po 50 
g każdy.

Tłuszcz jest równomiernie rozdzielony w 3 z 6 posiłków, wiec 
jeśli mamy 100 g powinno być 33 g w 3 posiłkach.

Węglowodany również w 3. Ok 50 % powinno zostać 
podanych w posiłku potreningowym, 25 na śniadanie i 25% 
60-90 minut po treningu, jeśli mamy 250 g węglowodanów na 
dzień, wychodzi 125 g potreningowo, 60 g z rana, 60 ok 60-
90 minut po treningu.



Jak jeść przed treningiem?

 W zależności od indywidualnej tolerancji –

dostosować czas i rodzaj spożywanego posiłku: 

Czas

 Forma (płynna, półpłynna, stała)

Rodzaj wysiłku

Cel wysiłku



Jak jeść przed treningiem?

 W zależności od rodzaju i czasu treningu, 
somatotypu 
i celu:

 IG niskie vs. mieszane/wysokie, tolerancja 
węglowodanów/hipoglikemia reaktywna, IO

 ilość węglowodanów w zależności od celu – redukcja 
vs. masa

 endo vs. ektomorfik – odżywki węglowodanowe 
(skrobia woskowana vs. maltodekstryna)



Przykładowe posiłki przedtreningowe



Bulletproof coffee – dla kogo przed 

treningiem?



Wybór właściwego napoju na trening

 ćwiczenia trwające <30 minut - nic, woda

 niska lub umiarkowana intensywność ćwiczeń trwających mniej niż 1h - woda

 ćwiczenia o dużej intensywności mniej niż 1 h - napoje sportowe hipotoniczne 

lub izotoniczne

 duża intensywność >1h - napoje sportowe, hipotoniczne lub izotoniczne, napoje 

zawierające polimery glukozy

 15-30 minut przed wysiłkiem - 400-600ml płynu

 po każdych 15-20 minutach - 100-200ml

 po zakończeniu wysiłku - uzupełnianie płynów wraz 

z elektrolitami ( o 50% więcej płynów niż utracono)



Uzupełnienie płynów po treningu

 Zaleca się pić tyle płynu o ile zmniejszyła się 

masa ciała zawodnika, czyli wypicie 1l płynu, 

gdy waga ciała po wysiłku obniżyła się o 1kg. 

 Coraz częściej jednak uważa się, że podaż 

wody powinna być zwiększona o 150% w 

stosunku do utraty wagi. 

W okresie odpoczynku należy także unikać 

napojów nasilających diurezę takich jak kawa, 

napoje typu cola czy alkohol.



Kiedy woda nie wystarcza?

 Wysoka temperatura otoczenia 

(elektrolity)

 Intensywny trening o charakterze 

wytrzymałościowym (izotonik – glukoza + 

elektrolity)

Sport wyczynowy – starty, zawody



Utraty elektrolitów w 1 litrze potu

Elektrolit Zawartość mg/litr potu 

(wartość średnia i zakres 

minimum – maksimum)

Sód 800 (200-1600)

Potas 200 (120-600)

Wapń 20 (6-40)

Magnez 10 (2-18)





Płyny izotoniczne

Cukier + barwniki + 
syntetyczne witaminy

Odpowiednia osmolarność
i izotoniczność

Zawody

Woda + miód + sól + 
cytryna

Gorsza osmolarność
i izotoniczność

Treningi



Wywiad żywieniowy
 Cel wizyty

 Wyniki badań laboratoryjnych

 Brane regularnie leki/suplementy – ulotki/nazwy

 Obciążenia w rodzinie (cholesterol, nowotwory, hormony)

 Minimum 3 dni przykładowego jadłospisu – godziny, porcje

 Czas i rodzaj pracy

 Czas i rodzaj wysiłku

 Przeszłość – niedozwolone środki, zabiegi, przebyte choroby

 Stan psychiczny

 Zmiany i wahania masy ciała

 Przebyte terapie odchudzające 

 Upodobania kulinarne

 Możliwości czasowe i finansowe

 Częstość spożywania: słodyczy, napojów, dań na wynos, alkoholu, soków itd..



Przykład 1

Mężczyzna, lat 25

 Wzrost: 181 cm; 

 Masa ciała: 68kg; 

 Poziom tkanki tłuszczowej: 11%

Cel: budowanie masy mięśniowej

Treningi: 1 razy w tygodniu CrossFit, 3 razy w tygodniu Trening siłowy, 1x w tyg basen

Wywiad:

 W diecie regularnie występuje alkohol, żywność gotowa, gazowane napoje oraz 

słodycze, ciągłe uczucie zmęczenia, posiłki jedzone w biegu, nieregularne. 

Ograniczone możliwości finansowe i czasowe.

Oblicz lub zaproponuj zapotrzebowanie energetyczne, zaproponuj odpowiednie 

zalecenia żywieniowe, suplementację, oraz przykładowy dzień jadłospisu.



Przykład 2

 Kobieta, lat 22

 Wzrost: 172 cm

 Masa ciała: 51kg

Treningi: 7 razy w tygodniu zajęcia fitness/basen/bieganie około 2h dziennie

Wywiad:

 Złe samopoczucie po jedzeniu, biegunki, wzdęcia, bóle brzucha, zgagi, 

brak miesiączki, napady głodu, w przeszłości zaburzenia odżywiania, 

permanentne odchudzanie się. Analiza jadłospisu wykazała, że kobieta 

spożywa średnio 800-1000 kcal na dobę.

Oblicz lub zaproponuj zapotrzebowanie energetyczne, zaproponuj 

odpowiednie zalecenia żywieniowe, suplementację, oraz przykładowy dzień 

jadłospisu.



Przykład 3

Kobieta, lat 25

 Wzrost: 162 cm, 

 Masa ciała: 85kg, 

 Poziom tkanki tłuszczowej: 38%

Cel: redukcja masy ciała, poprawa zdrowia

Treningi: 3 razy w tygodniu zajęcia fitness o godz. 19-20 pon, śr, pt

Wyniki badań:

 Krzywa cukrowa [0,1,2h]: 91/92/78 mg% [60-99]

 Krzywa insulinowa [0,1,2h]: 11/80/58 mIU/ml [0,2-24,9]

 TSH: 3,8 uU/ml [0,2-4,2]

 Obwód pasa: 91 cm, w badaniu USG: otłuszczona wątroba

Wywiad:

 Odbijanie się po posiłkach, wzdęcia, zaparcia, uczucie senności, apatia, nieregularne 
jedzenie, podjadanie, 5 razy w ciągu dnia kawa z mlekiem między posiłkami.

Oblicz lub zaproponuj zapotrzebowanie energetyczne, zaproponuj odpowiednie zalecenia 
żywieniowe, suplementację, oraz przykładowy dzień jadłospisu.



Przykład 4

Mężczyzna, lat 30

 Wzrost: 182 cm, 

 Masa ciała: 82kg, 

 Poziom tkanki tłuszczowej: 22%

Cel: redukcja masy ciała, poprawa zdrowia, rekompozycja składu ciała

Treningi: siłownia 4 razy w tygodniu: pon, wt, czw, pt w godz. 17-19

Wywiad:

 Początki stosowania diety, w wywiadzie jedzenie domowe, białe pieczywo, 

panierowane kotlety i gazowane napoje. 

Oblicz lub zaproponuj zapotrzebowanie energetyczne, zaproponuj odpowiednie zalecenia 

żywieniowe, suplementację, oraz przykładowy dzień jadłospisu.



Przykład 5

Mężczyzna, lat 55

 Wzrost: 175 cm, 

 Masa ciała: 92kg, 

 Poziom tkanki tłuszczowej: 32%

Cel: redukcja masy ciała, poprawa zdrowia

Treningi: brak

Wywiad:

 Nieregularne odżywianie się, alkohol w tygodniu, otyłość brzuszna, brak wyników 

badań. 

Oblicz lub zaproponuj zapotrzebowanie energetyczne, zaproponuj odpowiednie zalecenia 

żywieniowe, suplementację, oraz przykładowy dzień jadłospisu.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Paulina Limanowska


